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Régóta hiszem: „Mindaz, amit tudnom kell, feltárul elõt-
tem.”

„Mindazt, amire szükségem van, megkapom.”
„Életemben minden rendben van.”
Nincs új tudásom. Egyetlen õsi és korlátlan tudás lé-

tezik. Boldogan fordítom ezt a bölcsességet a gyógyulás 
útját járók javára.

Nektek ajánlom ezt az írást, akik megtanítottatok mind-
arra, amit tudok: betegeimnek, kollégáimnak, tanáraim-
nak és a Határtalan Isteni Intelligenciának, amiért általam 
üzen az emberekhez.
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 ÉLD AZ ÉLETED!

13

ELÕSZÓ

Ha egy lakatlan szigetre számûznének, és csak egyetlen 
könyvet vihetnék magammal, gondolkodás nélkül Louise 
L. Hay Éld az életed! címû könyvére esne a választásom.

Ez a mû nem csupán egy kiváló mester tanításainak 
összegzése, hanem egy nagyszerû asszony megindító és 
személyes vallomása is.

E csodálatos új könyvében Louise fejlõdésében megtett 
útjának néhány részletét osztja meg velünk. Ámulattal és 
együttérzéssel olvastam történetét – kicsit szûkszavúnak 
éreztem, de ez talán tényleg már egy másik könyv lenne.

Nézeteink azonosak. Amit csak tudnod kell az életrõl, 
buktatóiról, s arról, hogyan formáld magad, e könyvben 
megtalálod. Itt hívnám fel figyelmedet arra a rendkívüli 
s a maga nemében páratlan útmutatóra, melyben Louise 
eligazítást ad a betegségek hátterében meghúzódó lehet-
séges gondolati beidegzõdésekrõl. Egy ember egy lakat-
lan szigeten, aki e palackba zárt üzenet birtokába jut, 
mindent megtudhat arról, hogyan tegye életét a lehetõ 
legteljesebbé.

Lakatlan sziget, avagy sem, ha már egyszer rátaláltál 
Louise-ra – még ha tán véletlenül is –, biztos lehetsz ab-
ban, hogy jó úton jársz. Louise könyvei, gyógyító témájú 

HARMADIK RÉSZ

Az elméletek átültetése a gyakorlatba 131
 10. fejezet – Kapcsolatok 133
 11. fejezet – Munka 139
 12. fejezet – Siker 145
 13. fejezet – Jólét 149
 14. fejezet – A test 161
 15. fejezet – A lista 187
 Új megerõsítések 241
 Holisztikus gyógyítás 245

NEGYEDIK RÉSZ
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 ÉLD AZ ÉLETED!

ELSÕ RÉSZ 

Bevezetés

kazettái és ihletett munkája csodálatos ajándékok egy 
zaklatott világ számára.

Az AIDS-betegek gyógyításába vetett erõs hitemnek 
köszönhetem, hogy megismerhettem Louise-t, és átve-
hettem módszereit.

Azok a betegeim, akiknek lejátszottam Louise Az AIDS 
pozitív megközelítésben címû kazettáját, már az elsõ al-
kalommal vették Louise üzenetét, s többen napi gyógyító 
rítusuk részévé tették a kazetta hallgatását. Egy Andrew 
nevû betegem így fogalmazott: „Louise-zal fekszem, s õrá 
kelek fel reggelente!”

Louise iránti tiszteletem és szeretetem tovább növeke-
dett, amint láttam, hogy szeretett AIDS-eseim magukkal 
békében, gazdag s hiánytalan lélekkel viselték állapotuk 
rosszabbodását. Mióta Louise életük részévé vált, sokkal 
szeretetteljesebbek és megértõbbek lettek mind önmaguk, 
mind mások irányában, és megtiszteltetésnek érezték, 
hogy e csodás élményben részük lehetett.

Életemben sok nagyszerû tanítómesterrel hozott össze 
a sors, s biztosan tudom, hogy volt közöttük néhány szent, 
sõt, talán még istenségek is. Mindazonáltal Louise azért 
egyike a legnagyobbaknak, mert feltétlen szeretetére és 
gondoskodására mindig számíthat az ember, még egy 
konyhai fõzõcskézés során is. (Legalább ekkora mestere 
a krumplisaláta készítésének.) Louise nem olyan ember, 
aki bort iszik, és vizet prédikál.

Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy arra ösztönözhet-
lek, tedd életed részévé ezt a könyvet. Hidd el, érdemes!

Dave Braun 
Dana Point, Kalifornia 

1984. szeptember
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TANÁCSOK OLVASÓIMNAK

Kedves Olvasóm! Azért írtam ezt a könyvet, hogy meg-
osszam veled mindazt, amit tudok és tanítok. Heal Your  
Body (Gyógyítsd meg a tested) címû kis könyvemben azo-
kat a gondolati beidegzõdéseket ismertettem, amelyek 
kikezdik egészségünket, s ezzel sok ember érdeklõdését 
felkeltettem.

Olvasók százai jelezték levélben, hogy szeretnének töb-
bet megtudni a témáról. Pácienseim és mindazok, akik 
itt vagy külföldön terápiámban részesültek, szintén azt 
kérték, hogy írjam meg ezt a könyvet.

Könyvemben szeretnélek végigvezetni egy kezelésso-
rozaton, ahogy azt akkor tenném, ha magánbetegként 
keresnél fel, vagy terápiás csoportjaim egyikébe járnál.

Ha fokozatosan, az általam leírt sorrendben végzed el 
a gyakorlatokat, mire becsukod a könyvemet, életed már 
átalakulóban lesz.

Azt javaslom, olvasd egyszer végig a könyvet, majd 
kezdj hozzá megint, s csak ezúttal mélyedj el a gyakor-
latokban. Adj magadnak elegendõ idõt mindegyikre.

Ha tudsz, dolgozz együtt barátoddal, vagy családod 
egyik tagjával.

Minden fejezet egy pozitív megerõsítéssel indul. Ezek 
használhatók, amikor az élet adott területén dolgozik az 
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19

FILOZÓFIÁM NÉHÁNY ALAPTÉTELE

Teljes mértékben felelõsek vagyunk mindazért,
ami történt és történik velünk.

Minden egyes gondolatunk a jövõnket alakítja.
A hatalom lényege a mostban rejlik.

Mindenki önutálattól és bûntudattól szenved.
A legtöbb ember úgy véli, nem elég tehetséges.
Ez azonban csak egy gondolat, és a gondolatok

változtathatók.
A neheztelés, a rosszallás és a bûntudat

a legkártékonyabb beidegzõdések.
A sérelmekrõl való lemondás még a rákot is 

meggyógyíthatja.
Ha igazán szeretjük önmagunkat, 
életünkben minden sikerülni fog.

Le kell mondanunk a múltbeli sérelmekrõl,
és meg kell bocsátanunk mindenkinek.

Késznek kell lennünk arra, hogy megtanuljuk
szeretni önmagunkat.

Önbecsülés és önbizalom a nyitja minden pozitív
változásnak.

Mi magunk hozzuk létre testünkben 
az összes úgynevezett „betegséget”.

ember. Szánj két-három napot egy-egy fejezet tanulmá-
nyozására és a vele folytatott munkára. Ismételgesd és 
írd le sokszor a fejezetet nyitó megerõsítést.

A fejezetet minden esetben „kezelés” zárja, amely a tu-
dat átalakítását célzó pozitív gondolatfolyam. Ezt olvasd 
el napjában többször is.

Könyvemet saját történetem elbeszélésével zárom, 
amely bizonyítékul szolgál arra, hogy bármilyen messzirõl 
induljunk is, képesek vagyunk a teljes megújulásra.

Ne feledd, mialatt fáradozol, szeretõ támogatásom veled 
marad.
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ELSÕ FEJEZET 

AMIBEN HISZEK

„A bölcsesség és tudás kapui 
mindig nyitva állnak.”

Az élet valójában nagyon egyszerû: 
amit adunk, azt kapjuk vissza

Amilyennek tartjuk magunkat, olyanná is válunk. Hi-
szem, hogy mindenki, így jómagam is, teljes mértékben 
felelõsek vagyunk mindenért, ami életünkben végbemegy, 
a jóért éppúgy, mint a rosszért. Minden egyes gondola-
tunk a jövõnket formálja. Élményeinket gondolataink és 
érzéseink határozzák meg. Mindaz, amit gondolunk és 
mondunk, élményeinket alakítja.

Mi teremtjük a helyzeteket, aztán lemondunk a hatal-
munkról azáltal, hogy a másikat hibáztatjuk saját ku-
darcunkért. Nincs ember, nincs hely és dolog, amelynek 
hatalma lenne felettünk, mert elménk egyedüli irányítói 
„mi” vagyunk. Mi hívjuk létre élményeinket, valóságunkat 
és benne mindenkit. Ha békét, harmóniát és egyensúlyt 
teremtünk elménkben, meg is fogjuk találni azokat éle-
tünkben.

Te melyik nézetet vallod?

„Nem bízhatok senkiben.”
„Jók hozzám az emberek.”

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes,
de azért mégis folyton változik.

Nincs kezdet és nincs vég,
csupán az anyag és a tudat állandó 

egymásba fordulása.
Az élet nem áll meg, nem akad el, meg nem öregszik,

hisz minden pillanata teljes megújulás.
Egy vagyok azzal a Hatalommal,

mely létrehozott, és Tõle kaptam erõmet,
mellyel alakíthatom körülményeimet.

Boldog vagyok, mert tudom, hogy elmémet
bármire használhatom, egyedüli irányítóként.

Az élet minden pillanata egy új kezdet,
amint a régitõl távolodunk.

Ez a pillanat új kezdet számomra itt és most.
Világomban minden rendben van.
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Az élet nem áll meg, nem akad el, meg nem öregszik,

hisz minden pillanata teljes megújulás.
Egy vagyok azzal a Hatalommal,

mely létrehozott, és Tõle kaptam erõmet,
mellyel alakíthatom körülményeimet.
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ha többet tudnánk és értenénk, bizonyára másként csi-
nálnánk. Kérlek, ne hibáztasd magad, amiért itt tartasz. 
Már az a tény, hogy megtaláltad ezt a könyvet és általa 
engem, azt bizonyítja, hogy megértél a változásra, életed 
új irányt vehet. „A férfiak nem sírnak!”, „A nõk nem tud-
nak bánni a pénzzel!” Ne dõlj be az efféle közhelyeknek!

Kisgyermekként a körülöttünk élõ felnõttek 
viselkedésébõl tanuljuk meg, miként 
viszonyuljunk önmagunkhoz és az élethez

Így tanuljuk meg, milyennek tartsuk magunkat és vilá-
gunkat. Na már most, ha boldogtalan, megfélemlített, 
indulatos, vagy magukat bûnösnek valló emberek közt 
nõttél fel, bizony sok negatív dolgot tanultál meg ma-
gadról és a világról.

„Semmit sem csinálok jól.”, „Az én hibám.”, „Ha dühös 
vagyok, nem ismernek rám.”

Az efféle rögeszmék sok csalódást okoznak.

Felnõttként hajlamosak vagyunk újraéleszteni 
gyermekkorunk érzelmi környezetét

Ez nem jó vagy rossz, helyes vagy helytelen; ezt az „ott-
honképet” hozzuk magunkkal. Hajlunk arra is, hogy sze-
mélyes kapcsolatainkba anyánkkal vagy apánkkal való 
kapcsolatunkat, esetleg kettejük viszonyát vetítsük bele. 
Gondolj vissza, hány szeretõd vagy fõnököd volt „éppen 
olyan”, mint anyád vagy apád.

Úgy bánunk magunkkal, miként szüleink bántak ve-
lünk. Ugyanúgy dorgáljuk és büntetjük magunkat. Szinte 
hallod a szavakat, hogyha figyelsz. Ugyanúgy szeret-
hetjük és bátoríthatjuk is magunkat, ha kiskorunkban 
szeretetet és bátorítást kaptunk.

Ez a két nézet teljesen eltérõ élményekhez juttat. Amit 
önmagunkról és az életrõl gondolunk, bekövetkezik.

A Világegyetem teljes mértékben támogatja 
elképzeléseinket

Azaz, tudatalattink elfogadja, bármit választunk is hi-
tünkként. Ez pedig azt jelenti, hogy amit magamról és 
az életrõl gondolok, bekövetkezik. Amilyennek magadat 
és az életet látni szeretnéd, valóra válik. Lehetõségeink 
pedig korlátlanok: bármit gondolhatunk.

Most már talán te is belátod, hogy a két nézet közül 
érdemes az utóbbit választani.

Az egyetemes hatalom nem bírál 
és nem ítélkezik felettünk

Egyszerûen elfogad bennünket olyannak, amilyenek va-
gyunk. Majd kivetíti életünkben meggyõzõdéseinket. Ha 
a fejembe veszem, hogy magányos vagyok, és senki sem 
szeret, akkor ezt is fogom tapasztalni.

Ugyanakkor, amint kész vagyok ezt a negatív elvá-
rást pozitívra cserélni, és hiszek abban, hogy „a Szeretet 
végtelen, szeretek és szeretetre méltó vagyok”, életem is 
megváltozik. Kedves emberekkel fogok találkozni, akiket 
már régóta ismerek, kedvesebbekké válnak, és nekem sem 
esik már nehezemre szeretettel közeledni másokhoz.

A legtöbben teljesen félreismerjük magunkat, 
és merev szabályok közé zárjuk az életünket

Mindezt nem azért mondom, hogy bárkit is elmarasztal-
jak, hiszen ebben a pillanatban is mindnyájan a tõlünk 
telhetõ legjobbat cselekedjük. Ha többre lennénk képesek, 
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